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Tid Mandag 23. september 2019, kl. 20:00 – 22:40 
Sted BIL Klubbhus 
Deltakere Rinda C. Enoksen, Kurt A. Nilssen, Cecilie Einvik, Leif M. Slotvik, Jørn Henriksen 
Neste møte 19. november 
Referent LMS 

 

 
24/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Ok.  

25/19 Torghatten ArenA – Orientering v/ Espen Slotvik 
 
Forsinkelse grunnet sen levering av stål fra Estland. Kan bli en utfordring å legge 

kunstgresset tilbake om dette drar ut i tid. Uten å være pessimister ligger det i 
kortene at man nok må belage seg på en ny vinter uten fotballhall. 
 

26/19 Torghattmessen – Evaluering 
 

Telgruppen fungerte godt. Tusen takk til dem. BIL fotballs oppgaver ble godt 
gjennomført, så takk også til de frivillige som deltok. 
 

Fotballstyret uttrykte stor tilfredshet med gjennomføringen gjort av messestyret, og 
håper på en videreføring i 2020. 
 

Kurt orienterte om økonomi. Fortsatt utestående fakturaer. Ligger an til et lite 
overskudd også i år. 
 

Gode tilbakemeldinger – alt fungerte bra også sett fra messestyret sin side. 
 
Skuffende lite aktivitet i butikkene i storgata og Amfi.Med circa 8000 besøkende 

burde en omsetningsøkning i butikkene vært betydelig. 
 
Takk til Sparebank1 Nord-Norge for sponsing av utflukt for utstillerne. 

 
Fredag og lørdag var det gode tilbakemeldinger på.  
 

Neste år må vi finne nytt lokaliseringssted da amfiparken er uaktuell. Torghatten 
ArenA er førstevalg, men Brønnøyhallen kan også brukes. Rootsområdet er også 
aktuelt. Viktig med et komprimert messeområde. 
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27/19 Sponsorstatus 
 

Tre av våre tidligere samarbeidspartnere har ikke svart på vår forespørsel om 
fornyelse, noe som nok betyr at de ikke ønsker å være med videre. Ellers er alle 
med. 

 

28/19 BIL-lotteriet – Status og fremdriftsplan 

 
Foreldreutdeling av blokker vil starte i uke 43. Infoskriv sendes ut der det fremgår 
hva inntekten går til. 

 

29/19 Samarbeid, fotballklubber på Sør-Helgeland 

 
Utkast til skriv sendes klubbene på Sør-Helgeland med ønske om tilbakemelding for 
et best mulig samarbeid. Skriv bygger på samarbeidsavtalen i Meløy. 

 
Tjalg innkalles snarest til samarbeidsmøte for sesongen 2020. 
 

30/19 Kvalitetsklubb 
 

Vi ønsker å iverksette arbeid med å bli en kvalitetsklubb. Roy Arve Pedersen valgt 
som kvalitetsklubbansvarlig. 
 

31/19 Eventuelt 

 
Intet. 
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